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AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA
A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, ajánlattételre
való felhívásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására, vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A múltbeli
hozamok, teljesítmények továbbá nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra, teljesítményekre! A feltüntetett hozamok
továbbá nem tartalmazzák a felmerülő adókat és költségeket (forgalmazási jutalék, egyéb díjak, költségek), amelyek
befolyásolhatják a befektetés eredményét. Megalapozott befektetői döntés csak az Alap Tájékoztatójának és Kezelési
Szabályzatának ismeretében – különösen a kockázatok, befektetési politika, valamint a felmerülő költségek ismeretében
hozható. Ezért az Alap befektetési politikájáról, a költségekről és a befektetések lehetséges kockázatairól, valamint az Alapra
vonatkozó további rendelkezésekről kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából
(elérhetőség: www.accorde.hu, www.con.hu és a forgalmazási helyeken).

ACCORDE BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
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ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOROZAT - December
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Bechmark összetétele: 100% RMAX
ISIN kód: HU0000717145
Indulás: 2016.03.02.
Devizanem: USD

Az alap nettó eszközértéke: HUF 4,344,685,262
A „C” sorozat nettó eszközértéke: HUF 451,141,148
A „C” sorozat nettó eszközértéke: USD 1,743,069.11
A „C” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,028159
10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Prizma

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL
Eszközök
Folyószámla és betétek
Folyószámla
Bankbetét
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Magyar állampapír
Külföldi állampapír
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok
Vállalati kötvények
Jelzáloglevelek
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények
Kollektív befektetési formák
Befektetési jegy
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek
Egyéb kollektív befektetési formák
Egyéb
Származtatott ügyletek eredménye
Követelés
Nettó eszközérték

Eszközök aránya (%)
4.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96.66
0.00
0.00
0.52
-1.68
100
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